MĚSTO VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě
;

NAŠE ZNAČKA: OSZ 35455/2017-1726/2017-FiV
ZÁPIS Č. 2/2017
Z JEDNÁNÍ KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ
DATUM A ČAS:

19.04.2017, 15:00 hodin

MÍSTO:

Diakonie ČCE – Azylový dům pro matky s dětmi

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ KOMISE:
Homolková Pavla, předsedkyně komise
Ing. Fejtek Václav, člen komise
Mgr. Kovalská Pavla, člen komise
Mgr. Krejčová Marie, člen komise
Bc. Mach Milan, člen komise
Štětinová Marie, člen komise
Bc. Filipová Věra – zapisovatelka komise
OMLUVENI:
PaedDr. Horálková Blanka, člen komise
Bc. Jantošová Nicole, člen komise
Macková Monika, člen komise
Bc. Perglová Lenka, DiS., host
HOSTÉ:
Mgr. Rajmanová Petra, host
PROGRAM JEDNÁNÍ:
Na úvod přivítala předsedkyně komise všechny přítomné a seznámila je s navrženým programem:
1. Seznámení s činností zařízení Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy: Azylový dům pro matky
s dětmi a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi ZRNKO, Bc. Janoušová Věra, vedoucí
zařízení
2. Prohlídka prostorů, které využívají klientky s dětmi
3. Diskuze
4. Závěr
Na začátku jednání navštívily jednání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě klientky žijící
s dětmi v Azylovém domu pro matky s dětmi, které využívají služeb zařízení Diakonie ČCE a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ZRNKO. Projevily zájem komunikovat s členy komise, byly kladeny níže
uvedené dotazy.

Telefonní ústředna:
ID dat. schránky:

+420 313 039 313
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Internet:www.mesto-vlasim.cz
E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz



Možnosti získání městského nebo sociálního bytu ve Vlašimi.
Mgr. P. Kovalská vysvětlila postupy pro podání žádosti o pronájem bytu, kde je možné žádat o
přidělení bytu, kritéria pro přidělování městských bytů ve Vlašimi, ale i o dalších možnostech, např.
požádat si o byt v místě trvalého bydliště, získání bytů od soukromých pronajímatelů, atd. V
neposlední řadě seznámila přítomné se stávajícími informacemi k otázce sociálního bydlení. Město
Vlašim v současné době nemá fond volných bytů k nastěhování.



Požadavek na chybějící přechody u ZŠ Vlašim Sídliště, Azylového domu a na Palackém náměstí.
Ing. V. Fejtek přednese požadavek na zřízení přechodu u ZŠ Vlašim Sídliště v místě před dosavadním
retardérem členům Komise pro dopravu. Žádost o vybudování přechodu u Azylového domu byla již
v minulosti zamítnuta. Přechod na náměstí Palackého není možný z důvodu opatření lokality
dopravním značením obytné zóny.
Dále navrhl možnost zvýšení dohledu asistenty prevence kriminality u ZŠ Vlašim Sídliště v době od
7:30 do 8:00 hodin (monitoring provozu). Všechny přítomné informoval o plánovaných dopravních
uzavírkách ve Vlašimi.



Zájem maminek o zorganizování zábavné akce pro děti z Azylového domu v prostorách zahrady
Azylového domu.
Předsedkyně P. Homolková seznámila klientky s každoroční zábavnou a naučnou akcí „Dětský den“,
která se koná 1.června na fotbalovém hřišti v Kollárově ulici, kterou organizuje MěDDM. Seznámila
maminky s předběžným obsahem, co mohou očekávat a na co se mohou děti těšit. Maminky
s dětmi z Azylového domu jsou vítány. P. Homolková zajistí doručení letáčku do Azylového domu
s přesným časovým harmonogramem. Na organizování akce se spolupodílí Policie ČR, Městská
policie a OSZ MěÚ.
Mgr. Krejčová M. přislíbila zorganizování akce, určené pro děti z Azylového domu v prostorách
venkovní zahrady Azylového domu, a to v termínu září - říjen 2017. Pomoc přislíbila také Městská
policie a MěDDM Vlašim.
OSZ Městského úřadu zve maminky s dětmi, aby se přišly podívat na akci „Dětské dopravní hřiště“,
která se uskuteční 18. 5. 2017 v prostorách zámeckého parku.

Ad 1.
Vedoucí zařízení Bc. Janoušová V. představila členům komise zařízení Diakonie ČCE – Azylový dům pro
matky s dětmi a SAS pro rodiny s dětmi ZRNKO. Informovala o schválené kapacitě a naplněnosti zařízení,
počtech bytů a možnostech bydlení i pro rodinné páry. V současné době v zařízení bydlí 22 dětí. Seznámila
přítomné s interním Řádem domova, personálním zajištěním. V zařízení mohou klientky setrvávat na
základě uzavřené smlouvy pouze po dobu 1 roku. Návštěvy otců nejsou zakázány. Mohou vypomoci
matkám s výchovou dětí v době od 9:30 hodin do 19:00 hodin (maximálně po dobu 2 hodin za den).
Klientky zařízení jsou většinou na mateřské či rodičovské dovolené. Tři klientky si nyní hledají zaměstnání.
Většina z nich je příjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi, docházejí na zdejší kontaktní pracoviště ÚP ĆR.
Nově je klientkám nabízena prostřednictvím ÚP ČR možnost využití aktivní práce formou veřejné služby.
Dále seznámila členy komise s možností umístění dětí klientek (zejména u předškoláků) do jejich vlastní
„školičky“. Klientka získává časový prostor na hledání si zaměstnání, sestavování, rozesílání životopisů
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k potencionálním zaměstnavatelům, nebo se aktivně podílet na práci vykonávané pro zařízení (práce
v kuchyni, na zahradě, atd.).
Většina dětí pochází z nepodnětného sociálního prostředí. Zaměstnanci zařízení (sociální pracovnice,
pracovníci v přímé péči, pedagogičtí pracovníci) se snaží připravovat děti na vstup do školního prostředí,
aby se lépe a snadněji začlenily do běžného kolektivu. Zpravidla děti navštěvují ZŠ Vlašim Sídliště. Je kladen
důraz na aktivizaci a podporu matek. Klientky s dětmi mají širokou možnost se zapojit do pořádaných aktivit
zařízením, jako je např. práce na zahradě, kurzy vaření, práce na PC, semináře zaměřené na finanční
gramotnost, dluhy a zadlužování. Účast bývá zpravidla malá, klientky samy neprojevují aktivní zájem.
Podmínky pro přijetí jsou stanoveny. Pořadník pro evidenci žádostí pro umístění v zařízení je k dispozici. Při
přijímání se zohledňuje individuální (aktuální) situace klientek a také kritérium zohledňování sociální
potřebnosti pro umístění. Do zařízení jsou přijímány klientky s dětmi z celé České republiky.
Problém pro zaregistrování dítěte k dětským lékařům není. Horší situace je v případě zajištění péče
stomatologem či psychiatrem.
Zařízení velmi dobře spolupracuje s Městem Vlašim, MěDDM, ZŠ, kolegy v rámci středisek Diakonie ČCE, ale
i s ostatními neziskovými organizacemi – Farní charita Vlašim, Rytmus Benešov, atd.
V současné době je zahrada v rekonstrukci, budují se nové vodovodní rozvody a napojení na čističku. Práce
by měly být dokončeny do konce srpna 2017. Od roku 2015 se zařízení Azylového domu ve Vlašimi sloučilo
s ostatními středisky Diakonie ČCE. Investice jsou omezené, neplánuje se v dohledné době žádný rozsáhlý
záměr z kapitoly investic. V krátkosti vedoucí zařízení seznámila členy komise se systémem vícezdrojového
financování.
Ad 2.
Proběhla prohlídka prostorů, které využívají klientky s dětmi. Klientky aktivně ukázaly prostory pokojů
využívané ke každodennímu bydlení včetně společných prostor. Došlo k prohlédnutí prostorů na přípravu
jídla, kuchyněk, prádelny, počítačové místnosti, místnosti, kde probíhá výuka dětí včetně herny na zajištění
hlídání dětí. Všechny místnosti byly velmi pěkně a vkusně vybaveny, splňují praktické hledisko a širokou
materiální vybavenost pro zajištění volnočasových aktivit a zdravý biopsychosociální rozvoj dětí.
Venkovní zahrada je rozlehlá s možností venkovního posezení.

Ad 3.
Diskuze byla vedena po celou dobu jednání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě. Členové
komise se průběžně dotazovali na vyvstalé otázky, které je k činnosti a provozu zařízení dále zajímaly.
Pan Ing. V. Fejtek v rámci diskuse seznámil členy komise s monitoringem odběru nebezpečného materiálu
ve Vlašimi (místa výskytu nebezpečného materiálu). Záznamy budou předávány manažerce prevence
kriminality.
Ing. V. Fejtek informoval členy komise o přidělení dotace na rozšíření MKDS z projektu Prevence kriminality
MV ČR.
Mgr. P. Rajmanová seznámila členy komise se zřízením webu Bezpečná Vlašim, kde jsou veřejnosti
k dispozici aktuální informace vztahující se k bezpečnosti Města Vlašimi (dopravní informace, statistiky a
mapy kriminality, Policie informuje, Policie pátrá, ztráty a nálezy, důležité kontakty atd.)
Bc. V. Filipová seznámila členy komise s otevřením nové pobočky CAS ve Vlašim a s nabídkou služeb
(poradenství, cílové skupiny, atd.).
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Ad 4.
Závěrem předsedkyně komise poděkovala vedoucí zařízení za vřelé přijetí a umožnění setkání. Členové
komise hodnotili společné setkání pro obě strany jako velmi zajímavé a přínosné. Podněty ze stran klientek
mohou být dále využity v činnosti komisí, aby došlo ke zkvalitnění života klientek a jejich dětí ve městě
Vlašim.

ÚKOLY PRO ČLENY KOMISE:
- projednání zřízení přechodu u ZŠ Vlašim Sídliště při dalším jednání Komise dopravy (zajistí Ing. V.
Fejtek)
- zorganizování zábavného odpoledne pro děti s matkami z Azylového domu ve Vlašimi (zajistí P.
Homolková, Mgr. M. Krejčová, Městská policie Vlašim)

ÚKOLY PRO ZAPISOVATELKU KOMISE:
ZÁVĚR: Nebyl dopředu stanoven další termín jednání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě.
Pravděpodobně se uskuteční v září 2017 při odborném setkání ve Spolkovém domě sourozenců
Roškotových ve Vlašimi anebo v případě nastalé potřeby jednat.

………………………………………………….
Homolková Pavla
předseda komise

………………………………………………….
Mgr. Pavla Kovalská
členka komise

ZÁPIS VYHOTOVILA

Bc. Věra Filipová
Zapisovatelka komise
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